
  

 

 

Universidade Federal de São João del-Rei 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

CHAMADA INTERNA DE PROPOSTAS PARA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE CULTURA 
INSTITUCIONAL DA UFSJ, VISANDO AO EDITAL MAIS CULTURA NAS UNIVERSIDADES, 

DO MEC e MinC 

CHAMADA INTERNA Nº 01/2014/PROEX/UFSJ 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários torna pública esta Chamada Interna, para 
receber, de acordo com os procedimentos e cronograma específicos, Propostas para a 
composição do Plano de Cultura Institucional da UFSJ, no âmbito do edital Mais Cultura nas 
Universidades, do MEC e MinC. O referido edital conceitua Planos de Cultura como 

programas, projetos e ações culturais que valorizem, reconheçam, promovam e 
preservem a diversidade cultural nas Instituições Federais de Ensino Superior e 
nas Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, com prazo de execução de até dois anos. 

 

1. DO OBJETIVO DESTA CHAMADA 

Angariar propostas de Ações, Projetos e Programas para comporem parte do Plano de Cultura 
Institucional da UFSJ. Esse Plano único, a ser submetido em resposta ao edital Mais Cultura 
nas Universidades, do MEC e MinC, será elaborado através da seleção e da integração de 
Propostas para esta Chamada, encaminhadas à PROEX e aprovadas por uma Comissão 
Especial de Seleção, somadas a ações culturais já consolidadas institucionalmente. 

 

2. DAS DIRETRIZES PARA AS PROPOSTAS 

i) Cada Proposta de Ação, Projeto ou Programa para esta Chamada Interna deverá ter um 
único coordenador, servidor público docente ou técnico-administrativo do quadro permanente 
da UFSJ, que será o interlocutor junto à PROEX no âmbito deste certame. Cada coordenador 
poderá submeter apenas uma Proposta, podendo participar como colaborador em outras 
Propostas. 

ii) As Propostas deverão atender rigorosamente aos princípios do edital Mais Cultura nas 
Universidades, do MEC e MinC, bem como às normas internas da UFSJ e os princípios da 
administração pública federal. 

iii) As Propostas deverão, em suas respectivas Planilhas de Solicitação de Recursos, explicitar 
e justificar as despesas com custeio e com investimento em infraestrutura física e aparelhos 
culturais que se pretende realizar, justificando sua relevância e considerando o Plano Diretor 
de Ocupação de Espaço Físico da UFSJ. 

iv) As Propostas a serem encaminhadas por e-mail à PROEX deverão conter, 
necessariamente, 2 arquivos anexos em formato pdf, devidamente preenchidos: 1) Formulário 
de Submissão de Propostas para esta Chamada Interna, e b) Planilha de Solicitação de 
Recursos para esta Chamada Interna, disponíveis no endereço 
http://www.ufsj.edu.br/proex/mais_cultura.php. 

Observação: Todas as informações e atualizações referentes a esta Chamada Interna serão 
feitas através da página http://www.ufsj.edu.br/proex/mais_cultura.php. 

 

3. DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 

i) As Propostas (e-mail com 2 anexos em pdf) deverão ser enviadas à PROEX, no endereço 
maiscultura@ufsj.edu.br. 

http://www.ufsj.edu.br/proex/mais_cultura.php
http://www.ufsj.edu.br/proex/mais_cultura.php
mailto:sepac@ufsj.edu.br


  

 

ii) O assunto do e-mail deverá ser PROPOSTA PARA CHAMADA INTERNA MAIS CULTURA 
UFSJ. 

iii) No corpo do e-mail deverá constar: o Título da Proposta; a Classificação (se Ação, Projeto 
ou Programa); e o Nome do/a proponente. 

iv) O e-mail de inscrição deverá ser enviado do dia 12 de dezembro de 2014, até as 23h59 do 
dia 5 de janeiro de 2015, de acordo com o horário de recebimento pela PROEX. 

v) Haverá uma mensagem de retorno da PROEX, não imediata, comprovando o horário de 
recebimento do e-mail de inscrição. 

 

4. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS PROPOSTAS 

i) As Propostas de Ações poderão alcançar o valor máximo de 15 mil reais, para execução com 
calendário específico. 

ii) As Propostas de Projetos poderão alcançar o valor máximo de 60 mil reais, para execução 
no período de um ano. 

iii) As Propostas de Programas poderão alcançar o valor máximo de 180 mil reais, para 
execução no período de dois anos. 

 

5. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão selecionadas e classificadas pela Comissão Especial de Seleção, que 
contará com avaliadores nomeados pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, 
de acordo com os seguintes critérios e sua respectiva pontuação, totalizando 50 pontos: 

i) Atendimento a, no mínimo, um dos 8 eixos temáticos do edital (eliminatório); 
ii) Adequação da Proposta aos objetivos e diretrizes expressos no Programa Mais Cultura nas 
Universidades (15 pontos); 
iii) Coerência entre objetivos, metas, metodologia, justificativa e cronograma (10 pontos); 
iv) Relevância e abrangência da proposta no contexto cultural de realização, incluindo sua 
contribuição para o desenvolvimento social nacional/regional/local (15 pontos); 

v) Adequação e viabilidade do orçamento e cronograma de desembolso aos objetivos da 
Proposta, com metodologias de execução financeira que considerem a legislação vigente (10 
pontos). 

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO DA CHAMADA INTERNA 

A Seleção será realizada pela Comissão Especial de Seleção e terá 3 instâncias: 

i) Deferimento da Inscrição - esta etapa é de caráter eliminatório e consistirá no exame formal 
das Propostas segundo os requisitos obrigatórios definidos nesta Chamada Interna, que 
avaliará o encaminhamento na forma de apresentação exigida. Propostas enviadas fora do 
prazo e com preenchimento irregular ou incompleto dos formulários não serão encaminhados 
para a Avaliação de Mérito; 

ii) Avaliação de Mérito - esta etapa é de caráter eliminatório e classificatório, com análise do 
mérito das Propostas com inscrições deferidas, atribuindo pontuação, entre 0 e 50 pontos, para 
as mesmas; 

iii) Articulação das Propostas – esta etapa é de caráter eliminatório e classificatório, visando à 
construção do Plano de Cultura Institucional da UFSJ. Essa instância consistirá de 
negociações entre a Comissão Especial de Seleção e proponentes para reformulações 
estruturais e orçamentárias das Propostas pré-selecionadas. Os/as proponentes deverão estar 
aptos a realizarem contatos por via eletrônica durante o período de articulação das Propostas, 
de 6 a 16 de janeiro de 2015. 



  

 

 

• CRONOGRAMA 

09/12/2014 Lançamento da Chamada Interna. 
12/12/2014 Início do período de inscrição de Propostas. 
05/01/2015 Prazo final para envio de Propostas de Ações, Projetos e Programas 

para a Chamada Interna da UFSJ, até as 23h59. 
06/01/2015 a 
16/01/2015 

Período de avaliação e articulação das Propostas pela Comissão 
Especial de Seleção. 

21/01/2015 Data limite para recebimento de ajustes nas Propostas e divulgação dos 
resultados da Chamada Interna. 

22/01/2015 a 
31/01/2015 

Período para apreciação online e revisão final do Plano de Cultura 
Institucional da UFSJ. 

05/02/2015 Data para envio da proposta institucional ao MEC e MinC. 
Ps: esse cronograma poderá sofrer pequenas adequações. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A PROEX não dá nenhuma garantia de aprovação do Plano de Cultura 
Institucional da UFSJ no edital Mais Cultura nas Universidades e não disporá de recursos 
orçamentários para financiar ou complementar financiamento para quaisquer Propostas que 
não obtiverem financiamento através do edital em questão. 

 

 

São João del-Rei, 9 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

Professor Dr. Paulo Henrique Caetano 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 

Universidade Federal de São João del-Rei 


